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BUDApEsr róvÁnos xI. rrRülnr ú.rguDn öNxonvrÁNyzara

202t. évi költségvetési rendeletének terv ezetér ő|

Az áIlanháztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. tr. 24. §. (2) - (3) - (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegrző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet-tewezetet a Polgármester a törvényben meghatározott határidőben a Közgyűlés elé
terjesztette.
Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2021. évi
önkormanyzati költségvetési tervezés jogszabáIyi alapjait, és ezek batását a költségvetésre.

A 2021. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- az áIlaínhá^artásról szóló 20ll. évi CXCV törvény,
- az áI|amháztaítás végrehajtáséravonatkozó 36812011.(XII.3 1.) Kormanyrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és a

vé grehaj tásara vonatko ző 3 53 l 20 1 1 . (XII. 3 0. Kormányrendelet,
- azáIIamhuzíartás számvitelére vonatkoző 412013.(I.11.) Kormányrendelet,
- 68|20I3.CXII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, ál|anÁáztartási

szakfel adatok é s szaká gazatok o súály ozási rendj érő l,
- a2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarországhelyi önkormanyzatairől,
- a Magyarország202I. évi központi költségvetésének megalapozásaról szőlő 2020. éví

L)O(U. törvény,
- a Magyarország2)2l. évi központi költségvetéséről szőlő 2020. évi XC. törvény,
- a 639|2020.(XII.20.) Korm. rendelet a korona-vírus világjárvány nemzetgazdaságot

érintő hatásanak enyhítése érdekében sztikséges egyes intézkedésekről

A 202l. évi költségvetési rendelet-tewezet elkészítése során figyelembe vették az
állaínháúartási törvény 3.§. - 6/C. §-ban és a 23 - 24. §-ban, valamint az államháúartásrőI
szóló törvény végrehajtásaíól szőIő 368120II. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §.
szakaszaib an fo glaltakat.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 20II. évi CXCIV. tv. 10. §. - 10iE. §. szakaszaiban
megfogalmazot| rendelkezéseket is. valamint a működési hiany terveáetőségét tiltő, a
Magyarországhelyi önkormányzaturőI szőIő 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §. (4) bekezdését,
valamint a II2. §. (1) - (3) bekezdésében a gazdáIkodásra vonatkozó rendelkezéseket.
Az áIlanháztafiásrő| szőIő 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2)bekezdésének a) és b) pontja szerint
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési
kiadásai, valamint a helyi önkormanyzat ákal irányított költségvetési szervek (ide értve az
önkormányzatihivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az áIlatÁazíartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja ktilön nevesíti a köáatalmi
bevételeket- ezek különösen az adők, illetékek, jarulékok, hozzájaruIások, bírságok, díjak, és
más fi zetési kötelezettségek.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghozta
azokat a saját hatáskörébe tartoző döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet
megalapozzák. Aköltségvetési egyeztetéseket az intézményekkel lefolytatták.
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A kiemelt előírány zatokat a rendelet-tervezetben megj elenítették.
Az előterjesúők részletesen meghatároúák a 202I. évi költségvetés végrehajtási szabáIyatt,
ezek között a finanszítozási célú pénzügyi múveletekkel kapcsolatos hatásköröket és
feladatokat.
A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirényzatait a kötelező és az önként
vállaltfeladatokszerintibontásbantartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az Önkormányzat és költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előirényzatait az előírt tagolásban és mélységben.
Arendelet-tewezettartalmazzaazengedéIyezettlétszálttkereteketis.

A több éves kihatással jráró kötelezettségeket az előteqesztés 4. sz. mellékletében vették
szétmba. A közvetett támogatásokat az előterjesztés 6. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi önkormányzati bevételi és kiadási flbösszeget 28.119.414.924 Ft értékben
hatátt o zták me g az e l őterj e sztők.
A költségvetési bevételi főösszeg terv adata 25.710.091.711 Ft, a költségvetési kiadási
főösszeg 27.452.642.805 Ft. A költségvetési hiány 1.742.551.094 Ft. A hiráoy fedezetét a
ftnanszírozási bevételek és a ftnanszírozási kiadások 1.742.55L 094 Ft egyenleg biztosítja. Így
a költségvetési bevételek és a kiadások egyensúlya atewezetben biáosított.

A működési költségvetési bevételek összegét 23.940.188.701 forintban, a működési
költségvetés kiadási összegét 24.113.275.231 forintbantewezték. A tervezett működési hiány
173.086.530 Ft. A felhalmozási bevételek értéke I.769.903.010 forint, a felhalmozási
kiadások összege 3.339.367.574 foint. A felhalmozási tételek egyenlege I.569.464.564 forint
hiány. A felhalmozási és a működési hianyt, a költségvetést tekintve, kiegyenlíti a belső
ftnanszítozási bevételek és a ftnanszírozási kiadások I.742.551.094 Ft pozítív egyenlege.
A költségvetésben összesen 2.279.716.130 Ft tartalékot terveáek. (1. sz. melléklet)
A tartalék nagyságrendje - véleményem szerint -, megfelelő mozgásteret biáosít a202l. évi
programok végrehajtásához.

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet-tervezet - véleményem szerint -, megfelel a
jogszabáIyi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült.
Az előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei
átláthatők, és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz abizottsági üléseken, vagy a
Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2021. évi költségvetési rendeletet az
előterjesztésnek megfelelően, az alábbíak szerint fogadja el:

A2021. évitervezett bevételi és kiadási főösszeg 28.119.414.924Ft.

- 2021. évi költségvetési bevételek:
- finanszírozási bevételek:
- 2021. évi költségvetési kiadások:
- 2021. évi költségvetési hiány:
- finanszírozási kiadások:
- íinanszírozás egyenlege:

25.710.091.711Ft,
2.409.323.213 Ft,

27.452.642.805 Ft,
1.742.551.094 Bt,

666.772.119 F,t
1.742.551.094Ft,



- létszámkeret: 1623,0 fő
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